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Resumo 

Esse artigo tem o intuito de apresentar a importância da replicabilidade de projetos no 

contexto em que os times Enactus atuam, além de propor uma ferramenta exclusiva, elaborada 

e testada pelo time Enactus UFV CRP que serve como um guia com um passo a passo desse 

processo. O Mapa da Replicabilidade mostrou-se muito útil, visto que não há materiais ou 

trabalhos relacionados ao tema disponíveis na rede Enactus. Com isso, o mapa vem para 

fomentar a cultura da replicabilidade de projetos em todos os times da rede que possuam 

projetos em fase de finalização, buscando empoderar mais comunidades e impactar vidas. 
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Abstract 

This article intends to present the importance of the replicability of projects in the context in 

which the Enactus teams act, besides proposing a unique tool, elaborated and tested by the 

team Enactus UFV CRP that serves as a guide with a step by step of this process. The 

Replicability Map has proven to be very useful since there are no related materials or works 

available on the Enactus network. With this, the map comes to foment the culture of the 

replicability of projects in all the teams of the network that have projects in phase of 

finalization, seeking to develop the communities and to impact the lives. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos pilares de um projeto Enactus é que ele seja replicável. Expandir um projeto 

que deu certo e já está em fase de finalização, é dar oportunidade para uma nova comunidade 

e empoderar novas pessoas. Mas afinal, o que é replicabilidade?  Pode-se entender que é a 

capacidade que a comunidade empoderada tem de reter todo o conhecimento adquirido e ser 

capaz de passar para demais pessoas. Não só isso, segundo o Manual do Evento Nacional 

Enactus Brasil de 2018, também pode ser compreendida como a praticidade que o projeto, 

como um todo, tem a possibilidade de ser aplicável em demais comunidades, sejam elas em 

qualquer lugar inserido e em diferentes contextos.  

A replicabilidade de um projeto pode ser muito vantajosa, trazendo uma maior 

facilidade e praticidade, pois já se tem a experiência, o aprendizado com os erros, as 

metodologias que deram certo e claro, a estrutura de um projeto já definido. Além disso, 

novas perspectivas e análises possibilitam aprimorar cada vez mais efeitos e produtos de 

pesquisas. É importante ressaltar também que, para replicar um projeto em uma comunidade, 

a mesma deve ter perfil semelhante a comunidade do projeto a ser replicado. Por exemplo, ao 

replicar o projeto Mulheres de Chaves que tem como seguimento o empoderamento de 

mulheres e a venda de produtos artesanais, não faz sentido replicar o mesmo em uma 

comunidade mista (homens e mulheres) que produz peças automobilísticas. Dessa forma, é 

fundamental que não se perca a essência do projeto ao ser replicado em nova comunidade.  

Atualmente, o time Enactus UFV CRP possui três projetos ativos e já com maturidade 

suficiente para que sejam replicados. Diante disso, a Diretoria de Pesquisa, Inovação e 

Tecnologia (D.P.I.T) realizou pesquisas e buscou contatos com demais times do país que 

também enfrentassem o mesmo desafio, porém não houve sucesso na pesquisa. Por esse 

motivo, a D.P.I.T resolveu analisar internamente os projetos ativos do time, percebendo uma 

similaridade no desenvolvimento dos mesmos. Estes estudos realizados pela Diretoria foram 

para garantir que um destes projetos fosse capaz de ser replicável assim que o mesmo fosse 

finalizado. A partir daí, foi possível elaborar um passo a passo de como replicar um projeto 

Enactus, surgindo então, a ideia sobre ter um manual de replicabilidade que fosse capaz de ser 

útil a novos projetos assim como para demais times a fim de evitar retrabalhos. 

No início de cada período letivo, o time Enactus UFV CRP realiza imersões e 

atividades com todos os membros, a fim de definir metas que serão trabalhadas pelo no ciclo. 

E em uma das atividades propostas, foi realizado um teste com o Mapa da Replicabilidade 
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criado. Para isso, a Diretoria apresentou o mapa e discutiu um pouco sobre o 

tema  replicabilidade e, em seguida, foi realizada a atividade onde foram selecionados 

projetos Enactus de diversos lugares e que já haviam sido finalizados, estando aptos a serem 

replicados. O time foi separado em equipes e cada equipe recebeu a descrição do projeto, 

onde devia preencher o Mapa da Replicabilidade de acordo com as informações recebidas e 

buscando alternativas; logo após, tentar vender o seu projeto para uma banca de investidores 

através de um Pitch de três minutos.  

A atividade foi um sucesso e permitiu que os membros pudessem ter a experiência de 

trabalhar com a replicação de projetos (já finalizados) de outros times e que, eram parecidos 

com projetos ativos nos quais os membros já trabalhavam na época dentro da Enactus UFV 

CRP. Apesar da atividade ter sido fictícia, foi possível perceber que o mapa foi facilmente 

preenchido e a atividade foi concluída com êxito, com os membros sendo capazes de 

desmistificar o que é replicar um projeto e o que fazer para aplicar esta metodologia, criando 

senso crítico para analisar suas viabilidades de desenvolvimento e seguimento. 

 

OBJETIVOS 

Fomentar a cultura da replicabilidade de projetos na rede Enactus e disponibilizar uma 

ferramenta para isso, o Mapa da Replicabilidade. 

 

MAPA DA REPLICABILIDADE 

O Mapa da Replicabilidade foi elaborado baseado no Business Model Canvas, mais 

conhecido como Canvas, que é uma ferramenta de planejamento estratégico, que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. O mapa é um ótimo meio de 

entender, de forma clara e simplificada, a lógica por trás de um projeto de empreendedorismo 

social, procurando esclarecer e definir os principais fatores que estarão envolvidos em sua 

criação, funcionamento, entrega e obtenção de valor, da mesma forma que o Canvas. A 

principal vantagem do modelo é que para preenchê-lo não é necessário conhecimento 

avançado em estratégia de negócios e não há teorias abstratas, pois o mapa é preenchido já 

com dados concretos.  

Assim como o Canvas, o Mapa da Replicabilidade é um mapa visual pré-formatado 

contendo nove blocos, e são eles: 
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Perfil  

A avaliação do perfil é o primeiro passo e um dos mais importantes do mapa da 

replicabilidade, pois sem uma comunidade não é possível replicar o projeto. O objetivo deste 

bloco é segmentar a comunidade por similaridade, buscando manter a essência do primeiro 

grupo de pessoas que foram impactadas pelo projeto. Uma dica para segmentar é separar por 

perfil demográfico, geográfico e psicográfico.  

 

Canais  

Após delimitar o perfil da comunidade é preciso mapear os canais para chegar até as pessoas 

que o time pretende empoderar. Uma pessoa chave ou instituição que já trabalhe com o seu 

público é um bom canal para iniciar o primeiro contato.  

 

Abordagem 

Neste bloco o time irá detalhar quais as técnicas de abordagem serão utilizadas para gerar 

confiança e proximidade com a comunidade. Esta etapa requer muito cuidado, pois caso seja 

feita de maneira equívoca pode não gerar a empatia necessária com o grupo, e inviabilizar a 

replicabilidade do projeto. Uma dica é sempre falar a “mesma língua” da comunidade. 

 

Integração 

É de suma importância gerar na comunidade o sentimento de pertencimento para mantê-los 

motivados e acreditando que suas ações resultam em um bem para todos. Nesse bloco o time 

listará possíveis ações para despertar o espírito de grupo nas pessoas que se pretende 

impactar.  

 

Recursos 

Aqui já partimos do princípio que a comunidade está pronta para desenvolver a 

replicabilidade do projeto junto ao time. Liste nesse bloco os principais recursos necessários 

para tirar o projeto do papel, sejam eles de infraestrutura, recurso humano ou financeiro. Uma 

dica é pensar nos recursos que foram necessários na primeira versão do projeto.  
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Parceiros principais  

Após ter listado todos os recursos necessários, pense nos parceiros chave que podem auxiliar 

na busca desses meios ou até mesmo promovê-los. Essas pessoas ou instituições são 

essenciais para manter o projeto sustentável.  

 

Capacitações  

Aqui partimos do princípio que o projeto já está evoluindo. Chegou o momento de 

desenvolver as habilidades da comunidade. Sendo assim, o time listará nesse bloco quais as 

capacitações, mentorias e suporte necessários para alavancar o potencial das pessoas 

envolvidas e consequentemente, do projeto. Em seguida busque novamente os parceiros, ou 

até mesmo as próprias pessoas do time, para aplicar. 

 

Receita  

Para o projeto se manter rentável e não depender unicamente de terceiros, é importante 

promover fontes de receitas que ele mesmo gere. Nesse bloco, pontue como o time pretende 

fazer isso. Caso já existam as fontes de receita, pense em como aumentá-las, pois quanto mais 

independente o projeto for, mais sustentável ele é.  

 

Mensuração  

Nesse momento surgirá os primeiros resultados do projeto e o time precisa pensar em como 

irá mensurá-los. Portanto, nesse bloco liste quais ferramentas e metodologias serão utilizadas 

para isso. Uma dica é mensurar da mesma forma que a primeira versão do projeto. 

 

O Mapa da Replicabilidade encontra-se abaixo. O mesmo está disponibilizado em 

formato de imagem, em alta resolução, no item Referências para que os times possam 

imprimir e aplicar em seus projetos.  
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CONCLUSÃO 

Finalizar um projeto com êxito é uma grande conquista para os times Enactus e para as 

comunidades que topam seguir nessa aventura diária em conjunto. Chegado esse momento de 

encerrar um projeto, é de suma importância possibilitar que mais pessoas sejam impactadas. 

Uma das maneiras de promover esse maior alcance é aproveitar as vertentes de um projeto 

que já gerou frutos positivos. 

O mapa da replicabilidade surgiu com o intuito de guiar as ações para se atingir esse 

objetivo. Seu design é intuitivo e de fácil compreensão, podendo ser utilizado tanto pelo time, 

quanto pela comunidade que visa repassar a sua experiência adiante. Além disso, ele foi 

criado com o propósito de despertar uma reflexão acerca do tema replicabilidade, e cabe 

ressaltar que nesse processo o usuário dessa ferramenta não deve se restringir apenas aos 

blocos que foram apresentados, utilize a sua criatividade. O time Enactus UFV CRP espera 

que com essa proposta possa contribuir para que a rede Enactus se multiplique e empodere 

cada vez mais pessoas. 
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